
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 5. sept. 2016 20.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Turid Lund, Steinar Lille, Per Øyvind Markussen, Rune Resell, Willy 
Berdahl (sak 1) og Hans Jørgen Kristoffersen (sak 1) 
Fravær/forfall:  

Wenche Falk-Larsen, Eva Heksem, Trond Johnsen  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 22.20  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
1 Godkjennelse av budsjett innebandy 

 
Estimert kostnader på drøyt 70 000 i 2016/2017. Starter med tilbud for 2. til 6. 
klasse. Oppstarts-/testdag 19. oktober, bandyforbundet bidrar med folk her. 
Distribuerer info til skolene på Saksvik, Sveberg, Vikhammeråsen, Vikhammer 
og Hommelvik. 
 
Styret er positivt innstilte til å hjelpe avdelingen i gang. Budsjettforslaget 
innebærer ønske om 60 000 i støtte fra hovedstyret. Kan ikke innvilge så mye i 
støtte, men kan forskuttere utbetaling av fremtidig treningsavgift og tilskudd. Ser 
for seg en løsning med omtrent 50 000 i forskudd til utstyrskjøp, som betales 
tilbake ved 10 000 i redusert utbetaling fra hovedstyret i fem år fra 2018-2022. 
 
Rune oversender oppsett til budsjett og skjema for medlemsregistrering. 
 

  

2 Halltid for friidrettsavdelingen 
 
Sak utsatt til neste møte. 
 

  

3 Rapport fra Allidrett 
 
2. trening i dag. 59 medlemmer fra 2010 og 47 fra 2011. Blir mye for 2 trenere, så 
vi må få på plass en tredje trener. 
 

  

4 Status medlemsregisteret 
 
Omtrent klart for fakturering. Treningsavgift u12 faktureres førstkommende helg. 
Medlemskontigent 1-2 uker etterpå. 
 

  

5 Pristilbud på underslagsforsikringer 
 
Innhentet to tilbud, men avventer inngår ikke avtale nå. 
 

  

6 Orienntering fra markedsutvalget 
a) Avtaler – status 

Kontakt med Geir Olsen, Ulf Jakobsen, Frode Forbord og Per Walseth 
Mangler kopi av avtaler med Propansenteret og Karl Ove Bjørnstad, men 
har ellers god oversikt over avtalene. Fokus på å få reforhandlet avtaler som 
er i ferd med å gå ut. 
 

b) Møte i markedsutvalget utsatt til tirsdag 13. kl 1800. 

  

7 Senterdag på Malviksenteret 1. oktober 
 
Del av avtalen med Malviksenteret. Frode Rønsberg og Arve Moksnes har styring 
på dette. Per Øyvind følger opp for hovedstyret. 
 

  



8 Status forhandlinger med Jan Aasbakk om Renhold og vaktmestertjenester 
 
Håkon har samtaler med Jan om dette. Regner med dette ordner seg. Håkon får 
fullmakt til å fullføre forhandlingen. 
 

  

9 Orientering om uønskede hendelser på Viksletta 
 
Bekreftet at forsikringen dekker brann i tjukkaser. Innbrudd på klubbhuset er 
anmeldt, Håkon følger opp mot forsikringsselskapet. 
 

  

10 Orientering om Flyktningeprosjekt som kommunens kulturavdeling ønsker 
å dra i gang 
 
Kommunen ønsker å disponere storsalen hver tirsdag hele inneværende skoleår. 
Dette får vi til, men mulig vi må be om tilgang til et annet møterom. 
 

  

11 Markedsføringsplan ifm oppstart Basistreningstilbudet fra høstferien 
 
Eva får ansvaret for denne. 
 

  

12 Hovedsaker til styremøtet i oktober, 17. mai komiteen og treningsavgift 
håndball u-12 
 
Håkon informerer om saker som er under forberedelse til neste gang. 
 

  

 Eventuelt 
 
Fotballavdelingen har hatt problemer med å få brøytet Viksletta. Måtte leie mer 
tid enn planlagt i Abrahallen. Vurderer å kjøpe traktor for å få brøytet banen. Vil 
koste 4-700’. Fotball forbereder sak på dette til neste styremøte. Ser også på andre 
alternativer til ny traktor. 
 

  

 


